
W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone  
w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie 
jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i w ten sposób 
jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele 
przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. 
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1. Jak miło brzmią w naszych uszach słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Pójdźcie wy 
sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco” (Mk 6,31). Abyśmy mogli podejmować 
wyzwania związane z powołaniem, potrzebujemy czasu na odpoczynek, ale także na 
zaakcentowanie spraw duchowych, dzięki którym otaczający nas świat – dzieło Boga – 
nabiera wyjątkowego blasku. Uczyńmy wszystko, by nie zagubić duchowego wymiaru 
swojego życia. Bóg nam błogosławi w czasie wypoczynku, lecz zadbajmy także  
o odpowiednie miejsce i czas dla Niego w swoim życiu 
2. Dziś odpust w Karłubcu i Górażdżach, za tydzień na Górze Św. Anny (Suma o godz. 
11.00), za dwa tygodnie po Mszach Św. poświęcenie pojazdów 
3. W odpowiedzi na apel Ks. Biskupa i Konferencji Episkopatu Polski w niedzielę po 
Mszach Św. będziemy zbierać do puszek na pomoc poszkodowanym przez powodzie  
i nawałnice w całej Europie, a szczególnie w Niemczech 
4. Apel Wojewody Opolskiego: Szanowni Państwo, Mieszkańcy Województwa 
Opolskiego, apeluję do wszystkich mieszkańców województwa opolskiego o udział  
w szczepieniach przeciwko C0VID-19. Zagrożenie czwartą falą pandemii jest realne. 
Najlepszą formą zabezpieczenia siebie i swojej rodziny jest szczepienie. Jak wskazują 
przypadki w krajach, do których dotarła już czwarta fala COVID-19, przebieg choroby  
u zaszczepionych jest łagodny, a przypadki śmiertelne występują niemal wyłącznie  
u osób niezaszczepionych. Dlatego zwracam się z wielką prośbą o jak najszybsze 
przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19. Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski 
5. Ksiądz Proboszcz zaprasza na pielgrzymkę do Izraela w dniach 13 – 20 listopada 
br. Program standardowy. Koszt 3450 zł i 100 USD. Zaliczka 500 zł. Szczegóły na 
ulotkach i w gablotce. Zapisy w kancelarii 
6. Kolekta dziś i za tydzień na potrzeby Parafii. Kolekta z ub. niedzieli – 1956 zł, 
Opfergang – 3436 zł. Bóg zapłać za wszystkie ofiary! 
7. Sprzątanie kościoła: Szymborski, Mertas, Kroker, Nawrot (ul. Ligonia) 
 

Parafia św. Jacka, Pl. Myśliwca 30, 47-325 Kamień Śląski, tel. 77 467 11 07; www.swjacek.eu; parafia@swjacek.eu  
Konto: 23 8884 0004 2003 0031 7573 0001. Kancelaria czynna we wtorek i piątek po mszy porannej oraz od 16.00 do 
18.00. Spowiedź św. przed każdą Mszą świętą. Transmisja: https://streaming.airmax.pl/kamienslaski/embed.html  

  



XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 18 VII 
7.30 Msza św. (za Parafian) 

10.00 Wyjazd pielgrzymki na odpust bł. Czesława w Górażdżach 
10.00 Msza św. za †† rodz. Marię i Franciszka Polok, rodz. Annę i Antoniego Matuszek i z pokr. 
16.00 Msza św. za †† męża i ojca Wilhelma Szczekała w 3 r. śm., rodz. z obu stron i Franciszka 

Kałuża 
PONIEDZIAŁEK  19 VII 

7.00 Msza św. do B. Op. (…) w intencji Kariny Herrmann z okazji 50 urodzin, męża  
i dzieci z rodzinami, matki i za † ojca Gerarda 

19.00 Kamionek: Msza św. za †† matkę Martę Pigłowską w 2 r. śm., ojca Józefa 
Pigłowskiego, brata Jana i z pokr. 

WTOREK Odpust ku czci bł. Czesława 20 VII 
7.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

18.30 Suma Odpustowa za Parafian i w intencjach żyjących 
ŚRODA  21 VII 

7.00 Msza św. w jęz. niem: za †† rodz. rodz. Bertę i Józefa Bartoszek, brata Alfreda, 
szwagra Joachima, z rodzin Noparlik - Bartoszek 

11.00 Pogrzeb † śp. Erny Emmerich z Remscheid, lat 90 
CZWARTEK Marii Magdaleny 22 VII 

7.00 Msza św. za † S. M. Jadwigę Szwagrzyk 
PIĄTEK Brygidy 23 VII 

7.00 Msza św. za † Emmę Swoboda – od przyjaciół i znajomych z Niemiec 
SOBOTA Kingi 24 VII 

7.00 Msza św. za † matkę Paulinę Kowalczyk w r. śmierci 
12.00 Msza św. ślubna: Iwona Czernek – Szymon Pierzchała 
16.00 Św. Barbara: Msza św. 
17.00 Kamionek: Msza św. do B. Op. (…) w intencji Ireny i Waldemara Dambiec z okazji 

30 rocznicy ślubu oraz dzieci z rodzinami 
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JAKUBA 25 VII 

7.30 Msza św. (za Parafian) 
10.00 Msza św. (za Parafian) 
11.00 Chrzest: Lena Maria Swoboda 
15.00 Nieszpory ku czci Św. Anny 
16.00 Msza św. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o B. błog., opiekę Matki Bożej, 

zdrowie, dary Ducha Św. dla Juliana Dziubek z okazji urodzin 
 


